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Hvorfor kan politikerne ikke blive enige, og hvad er de egentlig uenige 
om?
Hvorfor organiserer man sig i politiske partier og bevægelser?

Politik handler helt grundlæggende om, hvordan samfundet skal indrettes 
og om fordelingen af ressourcer. Politik er derfor helt basalt at prioritere og 
træff e valg.

 › Hvor stort er ansvaret for eget liv – og for andres?
 › Hvad gør vi ved klodens klimaproblemer?
 ›  Hvordan skal det off entlige støtte arbejdsløse, studerende og 

pensionister?
 › Hvornår skal man yde, og hvornår kan man nyde?
 › Er skatten for høj, for lav eller helt tilpas?

Vi har alle ideer om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er retfærdigt 
og uretfærdigt. Alle har nogle grundlæggende ideer om hvordan den 
verden, vi lever i, bør være.

Mennesker organiserer sig i politiske partier og bevægelser for sammen 
at få større indfl ydelse på, hvordan samfundet indrettes. På skolerne 
samles man i elevråd, på arbejdspladserne i fagforeninger og på 
interesseområder mødes man i foreningslivet for på forskellig vis at påvirke 
beslutningsprocesser.

I denne pjece kan du læse om de forskellige politiske ungdomspartier 
i Aarhus. Her kan man møde andre, der har samme grundlæggende 
holdninger som en selv, og som arbejder på at få indfl ydelse, gøre 
opmærksom på problemer og diskutere, hvordan disse kan løses. At være 
medlem af en politisk ungdomsorganisation er ikke kun spændende og 
lærerigt; man møder også nye venner og har det sjovt sammen. Man laver 
politiske aktiviteter og diskuterer politik, både med dem man er enig med – 
og dem man ikke er. 

God fornøjelse!
PUS i Aarhus og Århus Ungdommens Fællesråd

POLITIK 
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I Danmarks Socialdemokratiske Ungdom er vores centrale værdier frihed, 
lighed og solidaritet. Vi kæmper for at alle, uanset baggrund, har størst 
mulig frihed og mest mulig indfl ydelse på deres eget liv. Det kræver et 
stærkt og solidarisk fællesskab, som kan skabe lige muligheder for alle. 

I DSU tror vi på fællesskabet som en styrke for den enkelte. Gennem et 
fælles uddannelsessystem og et fælles sundhedssystem sikrer vi, at det 
ikke er pengepungens størrelse, som afgør, om man får en uddannelse 
eller kan leve et sundt liv. Samtidig er det vigtigt at rettigheder og pligter 
går hånd i hånd. Alle, som kan, har pligt til at bidrage til fællesskabet. 

DSU Aarhus holder til i Amaliegade 27 inde midt i Aarhus C, og afholder 
som minimum møde hver tirsdag kl. 19.
Vi inviterer oplægsholdere til at fortælle om konkrete politiske områder. 
De kan være alt fra politiske ordførere, tillidsmænd til direktører. Vi 
forsøger at opbygge et bredt program, så der er noget for enhver smag. 
Det er på tirsdagsmøderne, at vi laver forskellige kampagner og udvikler 
politiske mærkesager.

DANMARKS 
SOCIALDEMOKRATISKE 
UNGDOM AARHUS
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Dansk Folkepartis Ungdom er et ideologiløst parti. 
Det betyder at vi ikke tilhører nogen ideologi – det vil sige at vi hverken er 
konservative, socialistiske eller liberalister. Eller også kan man sige, at vi er 
alle dele lige meget.

DF-Ungdom er liberalistiske på den måde at vi støtter dine 
grundlovssikrede frihedsrettigheder. Vi mener at racismeparagraff en skal 
fj ernes, da den forhindrer os i at tale vanvittige holdninger ned, ligesom 
den forhindrer din ret til at tale frit.

Vi er socialistiske, da vi ikke mener at staten er din fj ende, men din ven. 
Vi tror på, at den velfærdsstat vi har i dag, er den bedste måde at drive et 
samfund på. Det samfund, der er opbygget over det sidste århundrede, er 
fantastisk! SU, gratis uddannelse og gratis lægehjælp er blot nogle af de 
ting, vi skal holde fast i. Vi skal passe på med privatiseringer.

Vi er konservative, da vi hylder danskheden! Vi mener danskerne er 
de bedste til at varetage Danmark, og derfor vil vi gerne helt ud af EU. 
Derudover mener vi, at den danske kultur skal styrkes og bevares, og som 
følge af det tror vi heller ikke på, at det multikulturelle samfund er et godt 
samfund.

DANSK FOLKEPARTIS 
UNGDOM ÅRHUS/
ØSTJYLLAND
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Venstres Ungdom Århus er for dig, der har en spirende interesse i, 
hvad liberalisme og frihed er for noget. For i Danmark er der mange 
love og regler, som er unødvendige og formynderiske. Det vil vi som 
aarhusiansk ungdomsparti gerne være med til at ændre, imens vi skaber 
de allerbedste bedste muligheder for kæmpe netværk og kompetencer 
for vores medlemmer.  

Vi afholder mandagsmøder hver uge kl. 19, hvor vi tager fat i de mest 
presserende og omdiskuteret samfundsdiskussioner, og hvor du kan stille 
spørgsmål og debatterer med andre ligesindede individer.

Vores lokaler befi nder sig på gågaden i Aarhus, kun få hunderede meter 
fra banegården på Rosenkrantzgade 31, 1. tv.

VENSTRES
UNGDOM
ÅRHUS
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SOCIALISTISK
UNGDOMSFRONT
ÅRHUS

Socialistisk UngdomsFront er en landsdækkende organisation for unge 
socialister. Vi har en samarbejdsaftale med Enhedslisten. Vi mener, at 
krig, arbejdsløshed, forurening og fattigdom skyldes at vi lever under 
et kapitalistisk system, hvor markedet bestemmer frem for fornuft og 
solidaritet.

Feminisme
Vi er FEMINISTER. Vi kæmper for lighed mellem kønnene både som en 
del af kampen imod kapitalismen og fordi det socialistiske samfund, vi 
kæmper for, skal være fri for al undertrykkelse.

Uddannelse
For at få et uddannelsessystem der gør alle til lige og frit tænkende 
solidariske mennesker, er det nødvendigt, at der ingen økonomiske 
barrierer er, at uddannelse ikke foregår på erhvervslivets vilkår samt 
at indholdet og pædagogikken i undervisningen er tilrettelagt efter at 
inddrage de mange.

Antiracisme
Vi kæmper for et samfund hvor forskellighed værdsættes og styrker 
fællesskabet. Racisme skaber og fastholder ulighed og fungerer 
dermed som en ulighedsideologi. Vi kæmper imod racisme, ulighed og 
undertrykkelse i alle former.



YTRINGSFRIHED
§ 77. “Enhver er berettiget til på tryk, 

i skrift og tale at off entliggøre
sine tanker, dog under ansvar for 

domstolene. Censur og andre 
forebyggende forholdsregler kan 

ingensinde på ny indføres.”
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LIBERAL 
ALLIANCES UNGDOM 
ÅRHUS

I Liberal Alliances Ungdom kæmper vi for menneskers frihed til at leve, 
som de selv ønsker. Det er nemlig folk selv, og ikke politikerne, der bedst 
ved, hvordan de bliver lykkelige. Derfor er det ikke statens opgave at 
blande sig i, hvad voksne mennesker ryger, hvem de gifter sig med, eller 
hvad de bruger deres penge på. Vi vil derfor have den off entlige sektor på 
skrump, skatterne sat ned og meningsløse forbud fj ernet.

Hvis du ønsker dig et rigere og friere Danmark, burde du derfor overveje 
at melde dig ind i LAU Århus. Det koster kun 100 kroner for et års 
medlemskab, hvor du til gengæld får mulighed for at deltage i vores 
ugentlige faglige eller sociale arrangementer. 

Vil du høre mere? Send os en besked på vores facebookside eller på 
formand@lau-aarhus.dk, eller kig forbi til et af vores mange arrangementer 
på Immervad 7. 
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ÅRHUS 
RADIKALE
UNGDOM

Bliv medlem i Århus Radikale Ungdom!

Vi er Radikal Ungdoms andenstørste lokalforening – det betyder masser af 
aktivitet! Vi har torsdagsmøder hver torsdag, kl. 19:30 i vores egne lokaler 
lige ved siden af domkirken!

At være politisk aktiv handler om at udtrykke sin mening – men på en sjov 
måde!

Derfor spænder vores aktiviteter over alt lige fra de ugentlige 
torsdagsmøder, gadekampagner, paneldebatter, fester og studieture.

Vores torsdagsmøder er åbne for alle, så du er velkommen til at kigge 
forbi uden at være medlem! Vi giver en gratis øl eller sodavand første 
gang du kommer. Adressen er Rosensgade 24 1. sal, 8000 Aarhus C. Vi 
er en ungdomspolitisk forening, der har et socialliberalt udgangspunkt. 
Det betyder, at vi mener, at Danmark både bør være økonomisk og social 
ansvarlig, og at de er hinandens forudsætninger.

Derudover mener vi, at Danmark bør tage et større ansvar for resten af 
verden.
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SOCIALISTISK 
FOLKEPARTIS 
UNGDOM I ÅRHUS

SFU Århus er en aktiv, demokratisk organisation, der mødes til medlemsmøde hver 
torsdag kl. 18. 

Sammen besøger vi skoler, deler fl yers ud og går på gaden i kampen for et rødere 
Danmark. Senest har vi blandt andet været med i kampen for gratis psykologhjælp til 
unge i Aarhus Kommune. Men vi er også vilde med internt at snakke politik og drikke 
en øl eller sodavand.

Tre af vores mærkesager er:
Frihed gennem lighed - Alle skal have lige muligheder for at leve det liv, de ønsker, 
uhindret af økonomisk og social baggrund, køn, seksualitet, religion og etnicitet.

Kampen for klimaet - At redde vores klode fra en kommende klimakatastrofe er et 
fælles ansvar, som alle, også erhvervslivet, må tage aktiv del i. Vi skal begrænse 
forureningen af klimaet, kloden og vores natur og værne om vores drikkevand. Det 
sker gennem grøn  omstilling, forbedring af den kollektive trafi k og ved at stille høje 
krav til landbruget og erhvervslivet.  

God og gratis uddannelse for alle - Ungdommen er en aktie, der er værd at 
investere i. Alle skal have lige muligheder for at tage og færdiggøre en god og 
gratis uddannelse. Derfor er vi imod nedskæringer på SU’en, brugerbetaling på 
uddannelser og vi kæmper for fl ere lærepladser til erhvervsskoleelever.
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KONSERVATIV 
UNGDOM I 
STOR-ÅRHUS

Konservatismen er både social, national og frihedsbevidst på samme tid. 
Den frihed, vi har i dette land, vil vi bevare. Mennesket skal være frit, men 
vi erkender, at det ikke kan stå alene, og derfor er vi bevidste om, at de 
svageste i samfundet skal have hjælp. 

Nationen binder os sammen, for mennesket er et samfundsvæsen, der 
er bundet sammen af traditionerne. Kontrakten mellem generationerne 
forpligter os til at videregive et bedre samfund, end vi har overtaget fra 
vores forældre.

Kom ned på Dalgas Avenue 50b, 8000 Aarhus C, hvis du vil høre mere 
om, hvad Konservativ Ungdom i Stor-Århus laver. Vi mødes hver tirsdag 
19.30 i lokalerne.
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NYE BORGELIGES
UNGDOM
AARHUS

Nye Borgerliges Ungdom er et ungdomsparti, som bygger på velkendte konservative 
værdier.

Vi mener, at man ved den konservative fi losofi  kan opnå en samfundsmodel, som er 
bæredygtig i generationer, og som kan være med til at sikre, at vi i Danmark vil kunne 
viderelevere et samfund til vores efterkommere, der er i ligeså god – eller gerne bedre – 
forfatning, end da vi modtog det.

I Nye Borgerliges Ungdom vil gerne understøtte og værne om den danske kulturarv. Den 
danske kultur er udgangspunktet for vores forståelse af verden, og derfor er det vigtigt at 
vedkende sig den historiske erfaring, vi har opbygget.

Nye Borgerliges Ungdom Aarhus er en stærkt voksende ungdomsafdeling, fyldt med 
aktive og engagerede medlemmer som gør deres ypperste for at sprede det borgerlige 
budskab. 

Med kerneværdier såsom frihed, tillid, solidaritet og sammenhold, er det vores håb at vi 
med engagement og fl id kan skabe det samfund vi drømmer om
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ALTERNATIVETS
UNGE
ØSTJYLLAND

Alternativets Unge (ÅU) er Danmarks grønne ungdomsparti, der arbejder for at gøre 
Danmark til det bedste land for verden igennem en seriøs bæredygtig omstilling – både 
miljømæssigt, socialt og økonomisk. 

Vi ønsker en mere åben og lyttende samtale og en politisk kultur, der bygger på en 
demokratisk bro mellem borgerne og de folkevalgte.

ÅU har tre hovedformål:
•   At styrke unges demokratiske stemme både lokalt, regionalt, nationalt og   
 internationalt.
•  At fl ere unge tager del i og ansvar for en seriøs bæredygtig omstilling.
•   At Alternativet som bevægelse og politisk platform bliver et samlingspunkt for  
 alle generationer.

ÅU skal være et samlingssted for alle unge. For os er det lige fedt om du er med pga. din 
politiske interesse eller din lyst til at være aktivisk, kreativ og idéskabende. Alternativets 
Unge er nemlig mere end blot et ungdomsparti, vi er lige så meget en del af den 
bevægelse som Alternativet har startet. I ÅU er politik ikke det eneste der er i fokus. 
Fællesskabet om den aktivistiske ånd og samtalen er ligeså stor.

Alternativets Unge Østjylland (ÅUØ) holder møde hver torsdag kl. 19 – og du er meget 
velkommen! Det foregår i vores lokaler i Jægergårdsgade 164 A.
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Århus Ungdommens Fællesråd
www.aauf.dk  |  aauf@aauf.dk

Vil du høre mere? 
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Aarhus

facebook.com/dsuaarhus

Dansk Folkepartis Ungdom Århus
facebook.com/DFUAAOE

Venstres Ungdom Århus
facebook.com/VUAarhus

Socialistisk UngdomsFront Århus
aarhus@ungdomsfront.dk

facebook.com/ungdomsfront

Liberal Alliances Ungdom Århus
formand@lau-aarhus.dk

facebook.com/LAUAARHUS

Århus Radikale Ungdom
aarhusru@gmail.com 

facebook.com/AarhusRadikaleUngdom

Socialistisk Folkepartis Ungdom i Århus
sfungdomaarhus@gmail.com

facebook.com/SFUAarhus

Konservativ Ungdom i Stor-Århus
facebook.com/KUArhus

Nye Borgerliges Ungdom Aarhus
https://www.facebook.com/nbuaarhus/

Alternativets Unge Østjylland
https://www.facebook.com/AUOstjylland/


